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MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA DIREKTIBA PARA SA PAG-UULAT 
NG KASO NG PAARALANG K-12, PROGRAMANG PANG-ATLETIKO 
NG KABATAAN, AT IBA PANG MGA PROGRAMA NG KABATAAN 

 
Mangyaring repasuhin ang lahat ng mga kautusan ng pampublikong pangkalusugan ng 
Estado, patnubay, at regulasyon na nalalapat sa inyong aktibidad. Kung saan mayroong 
pagkakaiba sa pagitan ng mga kinakailangang pampublikong pangkalusugan ng lokal na 

County at mga kinakailangang pampublikong pangkalusugan ng Estado, dapat sundin ang 
mas mahigpit na mga kinakailangan. Ang Estado ay mayroon ding tiyak na patnubay para 
sa ilang mga industriya at aktibidad na dapat sundin bilang karagdagan sa mandatoryang 

direktibang ito. 

Ang impormasyon tungkol sa mga kinakailangang pampublikong pangkalusugan ng Estado ay 
available sa covid19.ca.gov.  

Ipinalabas: Pebrero 25, 2021 
Binago: Mayo 18, 2021 

Epektibo: Mayo 19, 2021 
 
Inilalahad ng Direktibang ito ang mga kinakailangan sa pag-uulat ng kaso ng COVID-19 na 
nalalapat sa mga paaralang K-12, mga programang pang-atletiko ng kabataan, at iba pang mga 
programa ng kabataan. Ang mga kinakailangang pag-uulat na ito ay tumutulong na matiyak na 
ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay mabilis na 
malaman ang tungkol sa mga positibong kaso at may impormasyong kinakailangan upang 
gumawa ng naaangkop na aksyon upang mapigilan ang mga pagsiklab sa mga lugar na ito. Ang 
Direktiba na ito ay mahigpit na ipinapatupad, at ang kabiguang sundin ito ay paglabag sa 
Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na inilabas noong Mayo 18, 2021 
("Kautusan"). Ang anumang negosyo, organisasyon, o entidad ng pamahalaan na nag-
oorganisa o may pananagutan para sa mga sakop na programa na nakilala sa Direktibang ito ay 
dapat sumunod sa mga kinakailangan sa Direktibang ito. 
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Ang Kautusang Inilabas noong Mayo 18, 2021 

Ang Kautusan ay naglalaman ng mga rekomendasyon at nagpapataw ng ilang mga kinakailangan 
sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno upang matiyak na ang County ay mananatiling 
ligtas hangga't maaari, kabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: 
  

• Pagtukoy ng Katayuan sa Pagbabakuna at Mga Mandatoryang Panuntunan para sa 
Mga Tauhang Hindi Ganap na Nabakunahan. Dapat alamin ng mga negosyo at 
entidad ng gobyerno ang katayuan sa pagbabakuna ng lahat ng mga tauhan (kabilang ang 
mga empleyado, kontratista, at mga boluntaryo) na kasalukuyan o magtatrabaho sa isang 
pasilidad o lugar ng trabaho sa county at dapat sumunod sa mga panuntunan para sa mga 
tauhang hindi ganap na nabakunahan, tulad ng hinihiling sa Seksyon 9.c at 9.d ng 
Kautusan.   
 

• Mga Kinakailangan sa Panakip sa Mukha. Ang lahat ng mga tao ay dapat sumunod sa 
mga mandatoryang panuntunan sa paggamit ng mga panakip sa mukha na nilalaman sa 
Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Paggamit ng Panakip sa Mukha ng Opisyal ng 
Pangkalusugan. 

 
Tingnan ang Kautusan at ang pahina ng mga FAQ para sa karagdagang mga detalye.  
 
Bilang karagdagan sa mga pangkalahatang kinakailangan na naaangkop sa lahat ng mga negosyo 
sa ilalim ng Kautusan, ang lahat ng mga programa ng kabataan at mga kalahok sa mga programa 
ng kabataan ay dapat sumunod sa mga sumusunod na direktiba. 
 

Mga Kinakailangan sa Pag-uulat ng Kaso 
 

1. Kahulugan ng "Mga Sakop na Programa" 
 

a. Para sa mga layunin ng Direktibang ito, ang isang "sakop na programa" ay 
anumang programa na pansarili, aralin, pangkat, kampo, organisadong aktibidad 
na pang-atletiko o pang-libangan, o aktibidad na pang-edukasyon o hindi pang-
edukasyon, bayad man o libre, kung sa isang beses o paulit-ulit na batayan, na 
kabilang ang isa o higit pang mga kalahok sa kabataan. 
 

i. Para sa mga layunin ng Direktibang ito, ang isang "kabataan" ay isang 
taong wala pang 18 taong gulang. 

 
ii. Ang isang programa ay itinuturing na isang "sakop na programa" kung 

may kasamang isa o higit pang mga kalahok na kabataan, kahit na 
nagsasama rin ito ng mga adult na kalahok.  

  

https://covid19.sccgov.org/order-health-officer-05-18-2021-focused-safety-measures
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
https://covid19.sccgov.org/order-health-officer-05-18-2021-focused-safety-measures
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
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b. Kasama sa mga sakop na programa, ngunit hindi limitado sa: mga programa sa 
pangangalaga ng bata; mga preschool; mga summer school; mga programa sa 
afterschool; mga sentro ng pagpapayaman ng akademiko; mga programang 
nagbibigay ng pangangasiwa at suporta para sa mga kabataan na nakikilahok sa 
distansya/remote o independiyenteng pag-aaral ("mga hub ng distansiyang pag-
aaral"); mga klase ng sayaw; aralin sa musika; nakaayos na mga aktibidad na 
panglibangan at pang-atletiko para sa kabataan, kabilang ang mga koponan, 
kampo, aralin, kasanayan, at kumpetisyon; mga aktibidad na pang-edukasyon o 
hindi pang-edukasyon na nagaganap sa isang K-12 na paaralan; at anumang iba 
pang koponan, kampo, aralin, o libangang programa na may isa o higit pang 
kalahok na kabataan.  
 

2. Mga Kinakailangan sa Pag-uulat ng COVID-19 
 

a. Ang lahat ng mga sakop na programa ay dapat magtalaga ng isang taong 
responsable para sa pamamahala ng proseso ng pag-uulat ng kaso ng programa at 
para sa pagsagot sa pagsusulat mula sa County na nauugnay sa COVID-19 at 
pagsunod sa mga kinakailangan ng Direktibang ito ("Tagatalaga sa COVID-19").  
 

b. Dapat mangailangan ang tagatalaga ng COVID-19:  
 

i. Na ang lahat ng mga kalahok na adult sa sakop na programa (kabilang ang 
mga nagtuturo, mga pinuno ng pangkat, coach, tauhan na pagsuporta, at 
iba pang mga adult na kalahok, kung mayroon man) ay agad na nag-ulat sa 
tagatalaga ng COVID-19 kung nasuri silang positibo para sa COVID-19. 
 

ii. Na ang mga magulang/tagapag-alaga ng lahat ng kalahok na kabataan sa 
programa ay agad na nag-uulat sa tagatalaga ng COVID-19 kung ang 
kanilang kalahok na kabataan ay nasuring positibo para sa COVID-19. 
 

c. Kung ang sinumang kalahok sa programa (kabataan o adulto) ay nagsimulang 
magpakita ng mga sintomas ng COVID-19 o nalaman na nasuri silang positibo 
para sa COVID-19 habang nakikilahok sa isang aktibidad ng programa, dapat 
kailanganin na ang kalahok na umuwi kaagad o maghintay sa isang bukod na 
lugar hanggang sa maihahatid sila sa bahay o sa isang pasilidad ng healthcare, sa 
lalong madaling maisagawa. 
 

d. Kailangang magbigay-alam ang tagatalaga ng COVID-19 sa Departamento ng 
Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara sa loob ng 24 na oras 
kapag nalaman na ang sinumang kalahok ng programa ay nasuring positibo para 
sa COVID-19 gamit ang Portal ng Pag-uulat ng Kaso sa Edukasyon at 
Nakipagsalamuha sa sccgov.org/childcare. 

 
3. Ang follow-up mula sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan 

http://www.sccgov.org/childcare
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a. Ang lahat ng mga sakop na programa ay dapat sumunod sa anumang mga 

kahilingan ng follow-up na impormasyon, imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay 
ng nakipagsalamuha, at anumang mga pamamaraang remedyo (kabilang, 
halimbawa, pansamantalang pagsara) na dinirekta ng Departamento ng 
Pampublikong Pangkalusugan bilang tugon sa mga naiulat na mga kaso. 

 
Manatiling may Kaalaman 

Para sa mga sagot sa mga madalas na mga katanungan tungkol sa industriya na ito at iba pang 
mga paksa, mangyaring tingnan ang pahina ng FAQ. Mangyaring tandaan na ang Direktibang 
ito ay maaaring ma-update. Para sa pinakabagong impormasyon sa Kautusan ng Opisyal ng 
Pangkalusugan, bisitahin ang website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng 
County sa www.sccgov.org/coronavirus. 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
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